
GLEISI HELENA HOFFMANN ("Reclamante"), devidamente qualificada nos 
autos do procedimento criminal em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de 
Vossa Excelência, por seus advogados (doe. n. 1), com fulcro no artigo 102, 1, 'b', 
da Constituição Federal, bem como no artigo 1 56 do Regimento Interno deste 
Excelso Supremo Tribunal Federal ("STF"), apresentar 

RECLAMAÇÃO 
(com pedido de tutela liminar) 

para preservação da competência deste E STF,. usurpada pela D. Autoridade 
Policial, ao promover o indiciamento da Reclamante, Senadora da República, no 
bojo do Inquérito n° 3979/STF, com base nas razões de fato e de direito a seguir 
aduzidas. 
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L - Trata-se de reclamação constitucional ajuizada com fulcro no artigo 102, 1 5  
ali nea 'b', da Constituição Federal que objetiva salvaguardar a competência do STF, 
desde logo apontando a infringência perpetrada pela D. Autoridade Policial ao 
indevidamente promover o indiciamento da Reclamante no bojo do inquérito n 
3979/STF (doe. n. 2), Senadora da República com foro por prerrogativa de função 
perante este Excelso Pretório. 

/ 

2. - Inicialmente, convém consignar que o inquérito n° 3979/DF (RE n°' 
12/2015-1) foi instaurado em 3.3.2015, por requisição do D. Procurador-Geral da 
República (doe. n. 3) para apurar o inexistente recebimento de R$ 1.000.000,0W.. 
(um milhão de reais) por Ernesto Kugier Rodrigues, para a campanha da 
Reclamante ao Senado em 2010, que teriam sido encaminhados por Alberto 
Youssef. 	 : 

3. - Com base apenas nas declarações prestadas por Paulo Roberto Costa, ex-
Diretor de Abastecimento da Petrobras, e do "doleiro" Alberto Youssef, ambas em 
sede de colaboração premiada, o D. PGR consignou que haveria nos autos conjunto 
suficiente de elementos a justificar a instauração de inquérito para integral apuração 
da hipótese fática acima narrada. 

4. - Vossa Excelência, então, houve por bem determinar a instauração de 
inquérito (doc. n 4) nos termos formulados pelo D PGR, consignando que 

"(...) Cabe registrar, por outro lado, que, instaurado o inquérito, não cabe ao Supremo 
Tribunal Federal interferir na formação da opinio defleti. E de sua atribuição, na 
fase investigatória, controlar a legitimidade dos atos e procedimentos de coleta de 
provas, autorizando ou no as medidas persecutórias submetidas à reserva de 
jurisdição, como, por exemplo, as que importam restrição a certos direitos 
constitucionais fundamentais, como o da inviolabilidade de moradia (CF, art. 5°, XI) e 
das comunicações telefônicas (CF, art. 5°, XII). Todavia, o modo como se desdobra a 
investigação e o juízo sobre a conveniência, a oportunidade ou a necessidade de 
diligências tendentes a convicção acusatoria são atribuições exclusivas do 
Procurador-Geral da República (Infi 2913-AgR, Mm. LUIZ FUX, Tribunal 
Pleno, Tribunal Pleno, DJe de 21-6-2012), mesmo porgue o Ministério Público, 
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na condição de titular da ação penal, e o "verdadeiro destinatário das diligências 
executadas" (Rei 17649 MC, Min. Celso de Mello, DJe de 30/05/2014) 

5 - Ao ter acesso aos autos, a Reclamante se prontificou a demonstrar, por 
meio de petições, as graves contradições nas falas dos delatores, deixando mais do 
que nítida a existência manifesto desencontro entre a versão descrita no pedido de 
instauração de inquerito policial e o real conteúdo das declarações prestadas 

6 	Ainda assim, a D Autoridade Policial, valendo-se de autonomia que lhe e 
limitada pela Carta Magna em casos como o vertente, optou por conduzir o 
inquerito de forma temerária, promovendo diversas medidas investigativas e 
juntando informações no bojo do procedimento inquisitorial que sequer teriam sido 
solicitadas pela D PGR (doc. n 5) 

7 - Por mais de um ano, sucessivas prorrogações de prazo foram deferidas, 
diversas oitivas realizadas, inumeros documentos apresentados e um sem-numero 
de medidas de quebra de sigilo efetuadas, não sendo encontrados quaisquer 
registros que desabonassem, ou ao menos, colocassem suspeição sobre a ilibada 
conduta da Reclamante 

8 - Contudo, na data de 29.3.2016, a D Autoridade Policial, antes mesmo de 
finalizar a elaboração de seu relatório final conclusivo (30.3.2016), em mais um ato 
de flagrante afronta ao art. 102, 1, 'b', da Constituição Federal, cometeu o 

-ç- 

	

	disparate de promover o indiciamento da Reclamante, Senadora da República :  
com foro por prerrogativa de função perante este Excelso Pretório .  

9 - Desse modo, conforme restara demonstrado a seguir, pugna-se a Vossa 
Excelência pelo reconhecimento da flagrante usurpação da competência deste E 
STF, atraves da declaração de nulidade do ato formal de indiciamento 
formulado pela D Autoridade Policial, que extrapolou seu dever funcional 
constitucionalmente estabelecido ao agir desta forma 

II - DA FLAGRANTE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE E STF - 
NULIDADE DO ATO FORMAL DE INDICIAMENTO DE SENADOR 
FORMULADO PELA AUTORIDADE POLICIAL 

Alameda Santos 1 455  1 cj8ll/812  1 01419-000 I SP  1 Brasil 



. 	 IDROVITSCH 
ABDALLA STERMAN  

ADVOGADOS 

10. - Conforme ressaltado alhures, o inquérito n° 3 979/DF (RE n° 12/201 5- 1)  foi 
instaurado em 3.3.2015, através de requisição do D. PGR, para apurar o 
inexistente recebimento de R$ 1 .000.000,00 (um milhão de reais) por Ernesto 
Kugler Rodrigues, para a campanha da Reclamante ao Senado em 2010. 

11. - Vossa Excelência, Eminente Ministro Relator dos autos do inquérito n. 
3979 perante este E. STF, houve por bem determinar a instauração do 
instrumento persecutório nos termos formulados pelo D. PGR (o que apenas 
reforça que atos ainda mais singelos do que o absurdo indiciamento dependem de 
expressa autorização desta E. Corte), consignando textualmente que --"o modo 
como se desdobra a investigação e ojuizo sobre a conveniência, a oportunidade ou 
a necessidade de diligências tendentes à convicção acusatória são atribuições 
exclusivas do Procurador-Geral da República (Inq 2913-ÁgR, Mm. LUIZ FUX 

Tribunal Pleno, Tribunal Pleno, DJe de 21-6-2012), mesmo porque o Ministério 
Público, na condição de titular da ação penal, é o "verdadeiro destinatário das 
diligências executadas"--. 

12. - Contudo, como já visto, após optar por conduzir o inquérito como se 
autoridade máxima fosse, na data de 29.03.2016, a D. Autoridade Policial, antes 
mesmo de finalizar a elaboração de seu relatório final conclusivo (30.03.2016), em 
flagrante afronta ao art. 102, 1, 'b', da Constituição Federal, houve por bem 
promover o indiciamento da Reclamante, Senadora da República, nos 
seguintes termos: 

"(...) determino a promoção do indiciamento das seguintes pessoas: 
3.1) GLEISI HELENA HOFFMANN, qualificada à fi. 300, por ter recebido, em 
meados do ano de 2010, antes de assumir a função pública, mas em razão dela, R$ 
1 .000.000, 00 (um milhão de reais) para supostamente custear as despesas de sua 
campanha eleitoral ao Senado, conduta que se insere nas previsões do art. 3 17  do 
Código Penal; (...)". 

13. - Nada obstante, é mais do que sabido que a Reclamante, como representante 
do povo no Senado Federal, detém foro por prerrogativa de função perante este 
Excelso Pretório, consoante dispõe a normativa constitucional: 

"Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da 
Constituição, cabendo-lhe: 

o 	66 
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1 - processar e julgar, originariamente 

a) a ação direta de inconstitucional idade de lei ou ato normativo federal ou estadual, 

a) a ação direta de incon stitucional idade de lei ou ato normativo federal ou estadual e 
a ação declaratoria de constitucional idade de lei ou ato normativo federal, (Redação 
dada pela Emenda Constitucional n° 3, de 1993) 

b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os 
membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da 
República( )"gn 

14 - Como cediço, a prerrogativa de foro e uma garantia voltada para os 
interesses do cargo, do exercicio da propria função, sendo, portanto, garantia 
constitucional inerente ao cargo que ocupa, de ordem publica e irrenunciavel 

15. - Nessa senda, no se questiona que o inquérito e procedimento legitimo para 
a verificação de comportamento penal de parlamentar, sob a jurisdição do Supremo 
Tribunal Federal 

16. - O mdiciamento, a seu turno, vem a ser a formalização da convicção 
funcional da Autoridade Policial sobre .a relação jurídica penal existente, conforme 
adequação das sujeições ativas e passiva, nexo de causalidade, objeto juridico, 
elementos e materialidade delitiva E,,  em verdade, um ato administrativo que 
vislumbra o suspeito possuidor de evidências que configuram fortes indícios sobre 
sua conduta e o resultado da mesma 

17. - Contudo, o indiciamento ao fim do inquerito tem um obstáculo' 
constitucional no caso especifico das autoridades detentoras de foro por 
prerrogativa de função A Autoridade Policial não dispõe de amplos e ilimitados 
poderes,a ponto de lhe ser facultado indiciar um parlamentar federal, sem 
com isso usurpar a competência do Excelso Pretório .  

18. - Isso porque, ainda que o modo como se desdobra a investigação seja 
atribuição exclusiva do D PGR no presente caso - e não da Autoridade Policial, 
vale repisar -, todos os pedidos da D PGR sempre necessariamente precisam do 
crivo positivo desta E Corte para que possam ser efetivados Ou seja, alem de 
indevidamente se posicionar como se PGR fosse, a Autoridade Policial tambem 

Alameda Santos 1 455  1 cj 811/812 1 01419 - 000 1 SP  1 Brasil 



JÁ  U: 
MUDRb VIT.SCH   

~di -v, 

ADVOGADOS 

usurpou frontalmente uma competência privativa deste Colendo STF. 

19. - Essa garantia, ora invocada, se encontra disposta em normativa 
constitucional (art. 102, 1, 'b', CF), e fundamenta o entendimento esposado por este 
E. STF, na medida em que o foro de prerrogativa de função afeito aos Deputados 
Federais e Senadores da República deve ser respeitado, a fim de que estes tenham 
todo o procedimento de persecução penal, mesmo na fase de inquérito, 
supervisionadas pelo Supremo Tribunal Federal. 

20.
- Com efeito, conforme entendimento firmado por este C. STF na Questão de 

Ordem no Inquérito n. 2.41 1/MT, os inquéritos penais originários possuem 
nuances distintas dos procedimentos de persecução ordinários, mormente diante 
da necessidade de se preservar o exercício das atividades públicas relevantes 
desempenhadas pelos detentores de prerrogativa de função. Confira-se a ementa 
desse julgado: 

"Questão de ordem em Petição. 1 . Trata-se de questão de ordem para verificar se, a 
partir do momento em que não se constatam, nos autos, índicios de autoria e 
materialidade com relação à única autoridade dotada de prerrogativa de foro, caberia, 
ou não, ao STF analisar o tema da nulidade do indiciamento do parlamentar, em tese, 
envolvido, independentemente do reconhecimento da incompetência superveniente do 
STF. Inquérito Policial remetido ao Supremo Tribunal Federal (STF) em que se 
apuram supostas condutas ilícitas relacionadas, ao menos em tese, a Senador da 
República. 2. Ocorrência de indiciamento de Senador da República por ato de 
Delegado da Polícia Federal pela suposta prática do crime do art. 350 da Lei n° 
4.737/1965 (Falsidade ideológica para fins eleitorais). 3. O Ministério público 
Federal (MIPF) suscitou a absoluta ilegalidade do ato da autoridade policial que, 
por ocasião da abertura das investigações policiais, instaurou o inquérito e, sem a 
prévia manifestação do Parquet, procedeu ao indiciamento do Senador, sob as 
seguintes alegações: i) o ato do Delegado de Polícia Federal que indiciou o 
Senador violou a prerrogativa de foro de que é titular a referida autoridade, além 
de incorrer em invasão injustificada da atribuição que é exclusiva desta Corte de 
proceder a eventual indiciamento do investigado; e ii) a iniciativa do 
procedimento investigatório que envolva autoridade detentora de foro por 
prerrogativa de função perante o STF deve ser confiada exclusivamente ao 
Procurador-Geral da República, contando, sempre que necessário, com a 
supervisão do Ministro-Relator deste Tribunal. 4. Ao final, o MPF requereu: a) a 
anulação do indiciamento e o arquivamento do inquérito em relação ao Senador, 
devido a ausência de qualquer elemento probatório que aponte a sua 
participação nos fatos; e b) a restituição dos autos ao juízo de origem para o exame 
da conduta dos demais envolvidos. (...) 9. Segunda Questão de Ordem suscitada pelo 
Ministro Cezar Peluso. A partir do momento em que não se verificam, nos autos, 
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indícios de autoria e materialidade com relação a unica autoridade dotada de 
prerrogativa de foro, caberia, ou não, ao STF analisar o tema da nulidade do 
indiciamento do parlamentar, em tese, envolvido independentemente do 
reconhecimento da incompetência superveniente do STF O voto do Ministro Gilmar 
Mendes, por sua vez, abriu divergência do Relator para apreciar se caberia, ou 
não, a autoridade policial investigar e indiciar autoridade dotada de 
predicamento de foro perante o STF Considerações doutrinarias e jurisprudenciais 
acerca do tema da instauração de inquéritos em geral e dos inquéritos originai los de 
competência do STF i) a jurisprudência do STF e pacifica no sentido de que, nos 
inquéritos policiais em geral, não cabe a juiz ou a Tribunal investigar, de oficio, o 
titular de prerrogativa de foro, ii) qualquer pessoa que, na condição exclusiva de 
cidadão, apresente "notitia criminis", diretamente a este Tribunal e parte 
manifestamente ilegítima para a formulação de pedido de recebimento de denuncia 

--\ 

	

	 para a apuração de crimes de ação penal publica incondicionada Precedentes INO 
n° 149/11W, Rel. Min. Rafael Mayer, Pleno, DJ 27 10 1983, INO (AgR) n° 
1 793íDF, Rei Min. Eilen Gracie, Pleno, maioria, DJ 14 6 2002, PET - AgR - ED 
no  1 1041DF, Rei. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJ 23 5 2003, PET n° 1 954/1W, 
Rei Min. Mauricio Corrêa, Pleno, maioria, DJ 1 0  8 2003 PET (AgR) n° 
2 805íDF, Rei Min. Nelson Jobim, Pleno, maioria, DJ 27 2 2004, PET n° 
3 248/DF, Rei Min. Ellen Gracie, decisão monocratica, DJ 23 11 2004, INQ n° 
2 285íDF, Rei Min. Gilmar Mendes, decisão monocratica, DJ 13 3 2006 e PET 
(AgR) n° 2 998/MG, 2' Turma, unânime, DJ 6 11 2006, iii) diferenças entre a regra 
geral, o inquérito policial disciplinado no Código de Processo Penal e o inquérito 
originário de competência do STF regido pelo art. 1 02, 1, b, da CF e pelo RI/STF A 
prerrogativa de foro e uma garantia voltada não exatamente para os interesses do 
titulares de cargos relevantes, mas, sobretudo, para a própria regularidade das 
instituições em razão das atividades funcionais por eles desempenhadas Se a 
Constituição estabelece que os agentes políticos respondem, por crime comum, 
perante o STF (CF, art. 102, 1, b), não ha razão constitucional plausível para que as 
atividades diretamente relacionadas a supervisão judicial (abertura de procedimento 
investigatorio) sejam retiradas do controle judicial do STF A iniciativa do 

-  procedimento investigatorio deve ser confiada ao MPF contando com a supervisão do 
Mini stro-Rel ator do STF 1 O A Policia Federal não esta autorizada a abrir de 
oficio inquérito policial para apurar a conduta de parlamentares federais ou do 
proprio Presidente da Republica (no caso do STF) No exercicio de competência 
penal originaria do STF (CF, art. 102, 1, "b" ele Lei n° 8 038/1990, art. 2 0  e 
RI/STF, arts 230 a 234), a atividade de supervisão judicial deve ser 
constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações 
desde a abertura dos procedimentos mvestigatorios ate o eventual oferecimento, 
ou não, de denuncia pelo dominus htis 11 Segunda Questão de Ordem resolvida 
no sentido de anular o ato formal de indiciamento promovido pela autoridade 
policial em face do parlamentar investigado 12. Remessa ao Juizo da 2' Vara da 
Seção Judiciaria do Estado do Mato Grosso para a regular tramitação do feito" 
(Informativo 483 do STF - lnq QO - 24 1 1 -2/MT , Rei. Min. Gilmar Mendes, 
Tribunal Pleno DJe de 25 4 2008 e Pet 3825 QO, Relator(a) Min. SEPULVEDA 
PERTENCE, Relator(a) p1 Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 
julgado em 10/10/2007, DJe-060, 04-04-2008) 

Alameda Santos 1 455  1 cj 811/812 1 01419 - 000 1 SP  1 Brasil 



. 	 MUDROVITSCH 
ABDALLA STERMAN 	 - 

ADVOGADOS 

210 - Desta feita, consoante o entendimento preconizado na Questão de Ordem 

no Inquérito n 2.41 1/MT, reproduzida no informativo' n 483/STF, resta claro que 
Eminente Ministro Gilmar Mendes questionou justamente a validade do 

indiciamento de Senador da Republica por iniciativa da Policia Federal, sem 

autorização do STF, aduzindo ter havido —"violação da prerrogativa de foro de 

senador"—e —"invasão injustificada da atribuição que e exclusiva da Suprema 
Corte de proceder ao eventual indiciamento do investigado" 

22 - No bojo desse mesmo precedente, restou fixado não apenas que a abertura 
de caderno rnvestigativo em detrimento de parlamentar federal esta condicionada ao 
pronunciamento judicial da Suprema Corte, como também que toda a persecução 
penal, ainda que em sede preambular, deve ser acompanhada pelo C STF, sob a 
orientação da D PGR, o que invariavelmente. retira o espaço para a atuação 
discricionária da D Autoridade Policial de realizar medidas investigativas, 
proceder ajuntada de documentos e promover indiciamentos 

1  TÍTULO: Detentor de Foro por Prerrogativa de Função e Indiciamento 
Referente ao Inquérito - 2411 
o Tribunal, por maioria, resolveu questão de ordem suscitada em inquérito originário promovido pelo 
Ministério Público Federal, no qual se apura o envolvimento de Senador quanto à ocorrência das supostas 
práticas delituosas sob investigação na denominada "Operação Sanguessuga", no sentido de anular o ato 
formal de indiciamento do parlamentar realizado por autoridade policial. Ressaltando que a prerrogativa de 
foro tem por escopo garantir o livre exercício da função do agente político, e fazendo distinção entre os 
inquéritos originários, a cargo e competência do STF, e os de natureza tipicamente policial, que se regulam 
inteiramente pela legislação processual penal brasileira, entendeu-se que, no exercício da competência penal 
originária do STF (art. 102, 1, b, da CF c/c o art. 2 0  da Lei 8.038/90), a atividade de supervisão judicial deve 
ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitaço das investigações, ou seja, desde a abertura 
dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo Ministério Público, 
sob pena de esvaziamento da própria idéia dessa prerrogativa. Em razão disso, concluiu-se que a autoridade 
policial no poderia ter indiciado o parlamentar sem autorização prévia do Ministro-relator do inquérito. 
Ademais, em manifestação obiter dicturn, asseverou-se que a autoridade policial também dependeria dessa 
autorização para a abertura de inquérito em que envolvido titular de prerrogativa de foro perante esta Corte. 
Vencidos os Ministros Joaquim Barbosa, Carlos Britto, Marco Aurélio e Celso de Mello, que não anulavam o 
indiciamento, por considerar que o membro do Congresso Nacional poderia ser submetido à investigação 
penal, mediante instauração de inquérito policial, e consequente indiciamento - ato de natureza legal, 
vinculada -, por iniciativa da própria autoridade policial, independente de autorização prévia do STF. 
Precedentes citados: Pet 2805/DF (DJU de 27.2.2004); Inq 2285/DE (DiU de 13.3.2006); lnq 149/DF (DJU 
de 27.10.83) lnq 1793 AgR/DF (Diu de 14.6.2002); Pet 1954/DF (DiU de 10.8.2003)  Pet 2805/DF (DiU de 
27.2.2004); Pet 1 104/DF (DiU de 23.5.2003); Pet 3248/DF (DiU de 23.1 1.2004); Pet 2998/MG (DiU de 
6.11.2006); Rcl 2138/DF (acórdão pendente de publicaço) Rcl 2349/TO (DiU de 5.8.2005). lnq 2411 
QO/MT, rei. Mm. Gilmar Mendes, 10.10.2007. (lnq-241 1) 
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23 - Senão, vejamos excerto do r voto proferido pelo Eminente Ministro Gilmar 

Mendes, in verbis 

"Penso que, neste ponto, valeria o esforço no sentido de diferençar as regras e 
procedimentos aplicaveis do inquérito policial em geral, tal como previsto nos 
arts 40  ao 23 do Código de Processo Penal, daquele inguerito originário, de

41competência originaria do Supremo Tribunal Federal, a ser processado nos 
termos do art. 102, 1, "b", da CF e do regramento do RI/STF (arts 230 a 234) 
() 
Em outras palavras, se a Constituição estabelece que os agentes políticos respondem, 
por crime comum, perante esta Corte (CF, art. 102, 1, b), no ha razão constitucional 
plausível para que as atividades diretamente relacionadas a "supervisão judicial" 

--\ 

	

	 (como e o caso da abertura de procedimento investigatorio, por exemplo) sejam 
retiradas do controle judicial do STF 
Fixadas essas premissas, observa-se que e justamente por isso que esta consagrada, em 
nosso sistema constitucional, a instituição da prerrogativa de foro Alem de estar 
destinada a evitar o que poderia ser definido como uma tática de guerrilha - nada 
republicana, diga-se - perante os varios juizos de primeiro grau, tal prerrogativa 
funcional serve para que os dirigentes das principais instituições publicas sejam 
julgados perante orgão colegiado - dotado de maior independência, pluralidade 
de visões e de inequívoca, seriedade 
Trata-se de uma questão intimamente impregnada por elementos constitucionais que 
devem nortear políticas publicas criminais destinadas a esses agentes 
Dai o porque da urgência da discussão das atribuições e competências no caso de 
investigação de supostos crimes cometidos por pessoas detentoras de prerrogativa de 
foro em sede de inquérito originário perante este STF 
Portanto, ha de se fazer a devida distinção entre os inquéritos originarios a cargo e 
competência desta Corte (CF, art. 102) e aqueles outros de natureza tipicamente 
policial os quais se regulam inteiramente pela legislação processual penal brasileira" 

24 - Corroborando com esse entendimento, os dispositivos do RISTF e da lei n 

8.038/1990 pertinentes a materia apontam que, quando do termino das diligências 
preliminares, cabera a D PGR a formulação de requerimento para realização 
de novas medidas investigativas ao Eminente Ministro Relator, ou, ainda, 
eventual oferecimento de denuncia, bem como promoção de arquivamento do 
feito Nesse sentido, o artigo 231, §10,  do RISTF e o artigo 1°, §1 0,  da lei n 
8.038/1990:  

Art. 23 1 Apresentada a peça informativa pela autoridade policial o Relator 
encaminhara os autos ao Procurador-Geral da Republica, que terá quinze dias para 
oferecer a denuncia ou requerer o arquivamento 
§ 1° As diligências complementares ao inquerito podem ser requeridas pelo 
Procurador-Geral ao Relator, interrompendo o prazo deste artigo, se deferidas 

"OY"-260 	1366—800 1 
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Art. 1° - Nos crimes de ação penal publica, o Ministério Publico terá o prazo de quinze 
dias para oferecer denuncia ou pedir arquivamento do inquérito ou das peças 
informativas 
§ 1 ° - Diligências complementares poderão ser deferidas pelo relator, com interrupção 
do prazo deste artigo 

25 - Nesse viés, a partir de uma leitura sistemática dos dispositivos concernentes 
a materia, não ha como evadir-se a conclusão de que a D. Autoridade Policial, cuia 
precipua atribuição enquanto policia indiciaria e o levantamento de elementos 

para a formação da opinio dehcti do Parguet, não pode sufragar os orgãos 
competentes para determinar, sponte propria, o mdiciamento de parlamentar federal 
detentor de foro por prerrogativa de função, em clara violação e usurpação de 
competência constitucionalmente prevista ao Excelso Pretorio 

26 - Desse modo, em inquéritos originarios regidos pelo RISTF e pela lei n 
8 038/1990, a D. Autoridade Policial não possui o poder para promover 
indiciamentos de parlamentares federais como se estivesse diante de um 
caderno investigativo ordinario, no qual incidem as regras constantes nos artigos 
40  a 23 do CPP 

27 - Nesses auspicios, convem ressaltar o cuidadoso comportamento que a D 
PGR vem adotando a fim de conservar a competência que lhe e conferida pela CF, a 
fim de restringir a D. Autoridade Policial a faculdade de realizar indiciamentos de 

1 	detentores de foro por prerrogativa por função, sponte própria.  

28 - Recentemente, no bojo da Operação Acrônimo (Inq. 1168/2014), a D. PGR 
se manifestou contrariamente ao indiciamento do governador de Minas Gerais, 
Fernando Pimentel (PT), enviando petição ao Superior Tribunal de Justiça ("STJ"") 
na qual expressamente negava o pedido da Policia Federal de interrogatório e 
eventual indiciamento do governador no âmbito da Operação Acrônimo 

29 - Na petição, enviada ao Ministro Relator do Inquérito no STJ, Herman 
Benjamin, a Vice-Procuradora-Geral da República, Dra. Ela Wiecko de Castilho, 
argumentou que --"não compete a Policia Federal o indiciamento de autoridade 
com foro privilegiado, função que caberia ao tribunal"--, tal qual ora se pleiteia 

1 
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30 - Resta claro, portanto, que caso fosse legitimo a D Autoridade Policial 
promover indiciamentos de detentores de foro, ter-se-ia que admitir que esse 

orgão investigativo também deteria competência para instaurar, livremente, 
inguerito originario em detrimento de detentores de foro por prerrogativa de 
função, esbulhando, por completo, a eficácia do artigo 102, 1, b, da Constituição 

Federal 

3 Ia 	Nesse exato sentido, a manifestação da D PGR que ensejou a Questão de 

T Ordem no Inquérito n 2.41  1/MT aponta tal restrição a D Autoridade Policial 
Confira-se 

11 11. A tarefa policial e estritamente operacional nos ingueritos originários: a 
policia, no desempenho de tarefas operacionais, e o Ministério Publico, titular da ação 
penal, devem atuar cooperativamente na etapa preparatória ao ajuizamento, ou não, da 
ação penal, mas quando essa fase preparatoria e formalizada em inquérito,, este tramita 
procedimentalmente no Supremo Tribunal Federal, e não na Delegacia de Policia 
12. Ao se aceitar que a autoridade policial, a seu juízo, possa realizar o 
indiciamento de pessoa com foro perante essa Corte Suprema, ter-se-ia que 
admitir que a Policia Federal também esta autorizada a abrir de oficio inguerito 
policial para apurar a conduta de parlamentares federais ou do próprio Presidente 
da Republica 
() 
1 4 No caso, portanto, cabia a autoridade policial praticar tão-somente os atos 
determinados pelo Ministro-relator, e identificar e colher o depoimento das 
pessoas citadas nos interrogatorios E que não formulei pedido de indiciamento 

	

--- 	
do parlamentar e tal providência também não foi determinada por Vossa 

	

--/ 	
Excelência Ademais, no momento, o ato praticado não tem qualquer utilidade para a 
investigação "g .n 

32 - Nesses auspícios, diante da pacifica jurisprudência 2  adotada por este E 
STF, resta claro que, como consectario da prerrogativa de função estatuida no artigo 
102 9  1, b, da Constituição Federal, a atividade de supervisão judicial deve ser 
constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações- ,. 

2  Precedentes INQ n° 149/DF Rei Min. Rafael Mayer Pleno DJ 27.10.1983; INQ (AgR) n° 1 793/DF Rei 
Mm Ellen Gracie Pleno maioria DJ 14.6.2002; PET AgR ED n° 1 104/DF Rei. Min. Sydney Sanches 
Pleno Di 21 5.2003; 2003 PET n° 1 954/DF Rei Mm Mauricio Correa Pleno maioria DJ 1'.8.2003; PET (AgR) 
no  2 8051DF Rei Min. Nelson Jobim Pleno maioria Di 27.2.2004; PET n° 3 248/DF Rei Mm Elien 
Gracie decisão monocratica DJ 23.11.2004; INQ n° 2 2851DF Rei Mm Gilmar Mendes decisão 
monocratica DJ 1 3 3 2006 e PET (AgR) n° 2 998/MG 2a Turma unanime Di 6 1 1 2006 
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desde a abertura dos procedimentos investigatõrios até o eventual 
oferecimento da denuncia, pelo próprio STF e capitaneado pela D PGR 

33. - Com efeito, porquanto o indiciamento promovido pela D. Autoridade 

Policial no caso em comento não foi autorizado, ou seguer comunicado, a D 

PGR e ao C STF, o 'despacho de indiciamento' da D Autoridade Policial 

afronta de sobremaneira a prerrogativa de foro atinente ao cargo que a 
Reclamante ocupa, malferindo a normativa constitucional prevista em nossa Carta 

Magna, bem como o processamento deste caderno investigativo 

34. - Diante de tudo quanto exposto, constata-se que a D. Autoridade Policial 
extrapolou os limites constitucionais de atuação que a Carta Magna lhe confere, ao 
promover o comentado 'despacho de mdiciamento' da Reclamante, razão pela qual, 
pugna-se a Vossa Excelência pelo reconhecimento da nulidade deste ato formal 
formulado pelo Delegado Thiago Machado Delabary, consoante as razões aduzidas, 
tendo em vista a usurpação de competência deste Colendo STF 

III - DOS PEDIDOS LIMINARES 

35. . -  Como e cediço, para a concessão da tutela liminar, e imprescindível a 
inequívoca demonstração do perigo da demora na prestação jurisdicional e da 
fumaça de bom direito. 

36 - No caso em testilha, conforme demonstrado alhures, o fumus bom iuris 

encontra-se respaldado na clarividente afronta ao artigo 102, 1, 'b', da Constituição 
Federal, com respaldo no artigo 1 56 do RISTF e na jurisprudência remansosa desta 
Corte, na medida em que se objetiva salvaguardar a competência deste Colendo 
STF, dada a flagrante infringência perpetrada pela D Autoridade Policial ao 
promover o indiciamento da Reclamante no bojo do inquerito n° 3979/STF, 
Senadora da República com foro por prerrogativa de função perante este Excelso 
Pretorio 

37 - Por sua vez, o periculum in mora encontra guarida na necessidade de se 
preservar o exercicio das atividades publicas relevantes desempenhadas pelos 
detentores de prerrogativa de função In casu, a Reclamante, Senadora da 
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República, vê pesar sobre si,, afronta à sua prerrogativa de foro, de ordem 
publica e irrenunciavel, na medida em que a D Autoridade Policial houve por 
bem, usurpando a competência deste Excelso Pretório, promover o seu 
mdiciamento, em inquérito com sigilo suspenso por Vossa Excelência, o que esta 
causando danos irreparáveis  a imagem publica que ostenta em razão da função de 
destaque desempenhada perante a sociedade 

38 - Desse modo, requer a concessão de medida liminar a fim de que seja 
decretada a imediata suspensão de todos os efeitos do absurdo ato formal de 
indiciamento promovido pela D Autoridade Policial em desfavor da 
Reclamante 

39 - Caso não se entenda pelo deferimento da medida liminar pleiteada no bojo 
deste instrumento do qual se vale a Reclamante a fim de salvaguardar a 
competência deste C STF, pugna-se pela concessão de habeas corpus de oficio, 
por Vossa Excelência, a fim de obstar os efeitos da flagrante ilegalidade praticada 
pela D Autoridade Policial ao indevidamente promover o mdiciamento da 
Reclamante no bojo do inquérito n° 3979/STF 4  

IV. - DOS PEDIDOS DEFINITIVOS 

40. - Destarte, diante do indiciamento da Reclamante, levado a efeito pela D. 
Autoridade Policial sem a autorização do Tribunal competente, em usurpação à 
competência deste Excelso Pretório, na medida em que a Reclamante ocupa o cargo 
de Senadora da República, pugna-se pelo reconhecimento da absoluta ilegalidade do 

3  Em razão da ampla cobertura dada pela mídia: 
ffiiann -e-paulo-bernardo -pçorrupcao-passiva 	(acesso 	em 	04.04.2016); 

littl)://www. i iifomoney 
bernardo-advogado-nega (acesso em 04.04.2016); http://ota.upjçpjçr!gki si-hoflann-epaulo-bernardo-
ao mdii idos ptj'i poliu tedeial (acesso em 04.04.2016); littp i 'tja 

(acesso 	em 	04.04.2016): 
htlp 	1 rolha uol com hi podei 2016 03 I7S6IS' pt pede iiidicnuento 
hernardo.shtml (acesso em 04.04.2016); 	p/Lwww. íolhapoIitkaorg/2O 1 6/O3/gleisihoftmanppaulo- 

(acesso em 04.04.20 16). 
4  Pacífico entendimento deste Excelso Pretório: PET n° 1.954/DF. Rei. Mm. Maurício Corrêa, Pleno, 
maioria, Di 10.8.2003;  PET (AgR) n° 2.805/DF, Rei. Mm. Nelson Jobim. Pleno, maioria, Di 27.2.2004; PET 
n° 3.248/DF. Rei. Mm. Elien Gracie. decisão monocrática. DJ 23.11.2004; 1NQ n° 2.285/DF. Rel. Min i  
Gilmar Mendes, decisão monocrática. Di 13.3.2006 e PET (AgR) n° 2.998/MG, 2' Turma, unânime. 1)J 

6.11.2006.61 çaísa.2`...5b r : 	
1 
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ato da autoridade policial e pela nulidade do ato formal de indiciamento promovido, 
em respeito ao disposto no art. 102, 1, 'b', da Constituição Federal 

41. - Ademais, apos o julgamento do pedido liminar, requer seja notificada a D.  
Autoridade Policial, para que preste informações, bem como seja intimada a D.  
PGR para que se manifeste nos termos do art. 988 e seguintes da Lei n 1 3 105/15 

42 - Por derradeiro, requer que as futuras publicações e intimações sejam 
realizadas em nome do advogado Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch, inscrito na 
OAB/DF sob o n 26.966 e no nome da Dra. Verônica Abdaila Sterman, inscrita na 
OAB/SP n 257 237, sob pena de nulidade, nos termos do § 1 0, do artigo 236, do 
Código de Processo Civil 

Termos em que 
Pede deferimento 

Brasília/DF, 04 de abril de 2016 

Verônica AdallaSterman 

OAB/SP 257.237 

Felipe Fernandes de Carvalho 	 Wilham Pereira Laport 

OAB/DF n 44.869 OAB/DF n 44 568 

un shis 
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